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Marijo, moja Majko

MOLI KRUNICU

pun radosti dolazim danas Tebi,
pokloniti Ti svoje srce.
Poklanjam Ti sve, što imam i radim,
cijeli svoj život.
Tebi želim prinijeti sve,
koje nosim u svom srcu:
svoje roditelje, svoju braću i sestre,
sve svoje prijatelje,
ali i sve, koji su mi naudili.
Budi Ti naša Majka,
blagoslovi i zaštiti nas.
Kao tvoje dijete želim Tebe
voljeti kao svoju majku i vjemo moliti.
Svaki dan želim misliti na to,
da Ti pripadam.
Majko, tvoj sam za vijeke vjekova,
kroz Tebe i s Tobom,
želim zauvijek potpuno Isusu pripadati.

Za jedinstvo i mir

Para sa pagkakaisa at kapayapaan
18. listopada

Sa ika-18 ng Oktubre

Amen.

Kako se moli Krunica?
1. Znak križa

Oče naš

2. Vjerovanje
3. Oče naš
4. Tri Zdravomarije
5. Slava Ocu
6. Pet desetica
- Oče naš
- Deset Zdravomarija
- Slava Ocu

Znak križa
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.

Vjerovanje
Vjerujem
u
Boga,
Oca
svemogućega, St-voritelja neba
i zemlje.I u Isusa Krista, Sina
njegova jedinoga, Gospodina
našega, koji je začet po Duhu
Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad
pakao; treći dan uskrsnuo od
mrt-vih; uzašao na nebesa, sjedi
o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu
Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam
danas, i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpušta-mo dužnicima
našim, i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

Radosna otajstva Krunice
1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom
začela.
Bog šalje anđela Gabrijala u Nazaret
pitati Mariju hoće li biti Isusova majka. Anđeo objašnjava Mariji kako će
sam Bog biti otac djeteta Isusa. Marija vjeruje kako je Bogu sve moguće
i zato izriče svoj „da“.
Majko Božja, daruj nam svoju vjeru,
kako bi naučili Boga uvijek slušati i
sve što nas moli, provesti u djelo.

Zdravo Marijo

2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti
među ženama i blagoslovljen plod
utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo,
Majko Božja, moli za nas grješnike
sada i na času smrti naše. Amen.

Anđeo Gabrijel govori Mariji kako i
njezina rođakinja Elizabeta očekuje
dijete. Marija se odmah dala na put
pomoći Elizabeti. Dok su se pozdravljale, Elizabeta je osjetila kako
joj je dijete od radosti zaigralo u utrobi. Duh Sveti prosvijetlio je Elizabetu
i spoznala je tajnu Majke Božje te od
radosti uskliknula: „Blagoslovljena
si Marijo, jer si povjerovala“.

Slava Ocu
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako
i sada i vazda i u vijeke vjekova.
Amen.

Tri zaziva na početku
Isus, koji neka nam umnoži vjeru,
koji neka nam učvrsti ufanje, koji
neka nam usavrši ljubav.

Majko Božja, molimo Te za sve misionare koji žele ljudima donijeti Boga.
Daj da nađu otvorena srca koja će s
radošću primiti Isusa i vjerovati mu.
3. Koga si, Djevice, rodila.
Kada su Josip i Marija stigli u Betlehem, morali su prenoćiti u jednoj staji jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. Ondje je rođeno djetešce Isus.
Pastiri su došli prvi pokloniti mu se.
Anđeo im je rekao da je rođen Mesija, Spasitelj.

Majko Božja, molimo te za svu djecu
i obitelji koje nemaju svoj dom jer su
ga izgubili u ratu ili prirodnim katastrofama. Pošalji im ljude koji će se
za njih pobrinuti i donijeti im Božji
mir.
4. Koga si, Djevice u hramu prikazala.
Nakon 40 dana po rođenju Josip i
Marija nosili su dijete Isusa u Jeruzalemski hram, kako je to propisano
kod Židova. Došao ondje i pobožni
starac Šimun. Duh Sveti dao mu je
razumjeti tko je to dijete te je sretan
uzeo Isusa u naručje rekavši: „Moje
oči vidješe spasenje, svjetlost koja
će sve rasvijetliti.“
Isuse molimo te za sve ljude koji te
još ne poznaju. Daruj im mogućnost
o tebi slušati i razumjeti da si samo
ti svjetlo i spas ovoga svijeta.
5. Koga si Djevice, u hramu našla.
Kada je Isusu bilo 12 godina išao
je sa svojim roditeljima slaviti Pashu u Jeruzalemski hram. Ostao je
tamo i govorio učenim ljudima o
Bogu, svom Ocu. U međuvremenu
Marija i Josip su već krenuli svojoj
kući. Iznenada opaziše kako Isusa
nema u grupi koja se vraća u Nazaret. U strahu su ga tražili, dok ga ne
nađoše.
Bože Oče, molimo te za sve roditelje
koji su izgubili djecu, koji se brinu
za svoju djecu, koji očekuju dijete i
boje se za njegovu budućnost. Pomozi im imati povjerenja kako si na
njihovoj strani u svim situacijama.

